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Dzień Sportu zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. 
Mieszkańcy rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych. Ważną częścią imprezy było 
wręczenie nagród przyznawanych w ramach rehabilitacji społecznej.                                 str. IV i V

             Fot. DPS Ryjewo
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Wózki i chodziki dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Dary Joannitów dotarły do Fundacji „Misericordia”
Fundacja „Misericordia” otrzymała dary, które pomogą chorym oraz osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji. To 

już kolejny w tym roku transport darów, które zebrał dr Christian Meyl z Zakonu Joannitów. Przekazany sprzęt to 
między innymi jedenaście chodzików, dwa wózki inwalidzkie oraz maty do ćwiczeń.

Dr Christian Meyl z 
Zakonu Joannitów, z za-
wodu lekarz, od wielu lat 
angażuje się w pomoc dla 
mieszkańców Kwidzyna. 
Pomaga nie tylko jako 
przedstawiciel zakonu, 
ale także jako osoba pry-
watna. Sam pozyskuje 

- Cały sprzęt trafi do naszej 
wypożyczalni sprzętu rehabi-
litacyjnego, którą prowadzimy 
od wielu lat. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Zakonowi Joannitów 
za zaangażowanie i działania 
na rzecz mieszkańców Kwidzy-
na i powiatu kwidzyńskiego, 
a w szczególności dr Christia-
nowi Meyl, który osobiście 
angażuje się w zbiórkę darów 
- podkreśla Kazimierz Gorle-
wicz, prezes Fundacji „Miseri-
cordia” w Górkach, w gminie 
Kwidzyn. 

Sprzęt przekazany fundacji 
jest nowy. Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego Fun-
dacji „Misericordia” powstała 
w 1992 roku. Była pierwszą 
tego typu placówką w byłych 
województwach elbląskim 
oraz gdańskim. Jej utworze-
nie to pomysł Kazimierza 
Gorlewicza, prezesa fundacji. 
Wypożyczalnia funkcjonuje 
przy zabytkowym dworku w 
Górkach, który jest siedzibą 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
prowadzonego przez Fundację 
„ Misericordia”. Można w niej 
wypożyczyć wózki inwalidzkie 
zwykłe i elektryczne, kule, 
balkoniki oraz specjalne łóżka 
do opieki nad obłożnie chory-
mi. Sprzęt wypożyczany jest 
nieodpłatnie. Podpisywana 
jest jedynie umowa na jego 
użyczenie.

                                      (jk) 

środki, a także szuka moż-
liwości ich pozyskiwania 
od innych osób oraz insty-
tucji. W 2015 roku dr Chri-
stian Meyl otrzymał w 
Kwidzynie tytuł Człowie-
ka Roku, a w 2018 roku 
dr Christian Meyl został 
Honorowym Obywatelem 
miasta Kwidzyna. Fundacja „Misericordia” otrzymała dary, które pomogą chorym oraz osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji.Sprzęt przekazany Fundacji „Misericordia” do wypożyczalni jest nowy. 

To już kolejny w tym roku transport darów. Sprzęt niedługo będzie można wypożyczać. 

Przekazany sprzęt to między innymi jedenaście chodzików, dwa wózki inwalidzkie oraz maty do ćwiczeń. 

Wypożyczalnia funkcjonuje przy zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Fundację „ Misericordia”. 
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Wycieczka uczestników WTZ w Górkach

Odwiedzili Gietrzwałd, zwiedzili Olsztyn
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach wraz z instruktorami i opiekunami pojechali na dwudniową wycieczkę do Gietrzwałdu i Olsztyna. 

Pierwszym odwiedzonym miejscem był Gietrzwałd, w którym uczestnicy WTZ odwiedzili Sanktuarium Najświętszej Matki Bożej Getrzwałdzkiej.

Po spotkaniu z księdzem, 
który opowiedział o histo-
rii sanktuarium i objawie-
niach Matki Bożej w Gietrz-
wałdzie, uczestnicy zjedli 
wspólny obiad, a następnie 
wyruszyli do Olsztyna. Tam 
podczas wycieczki z prze-
wodnikiem zobaczyli m.in. 
fontannę „Dziecko na rybie” 
w parku Podzamcze, pomnik 
Mikołaja Kopernika, Zamek 
Kapituły Warmińskiej, Sta-
re Miasto i Wysoką Bramę. 
Od przewodnika uczestnicy 
usłyszeli miejską legendą, 
która mówi, że każdemu 
kto przejdzie przez Wysoką 
Bramę spełni się życzenie 
o którym pomyśli, o ile nie 
zdradzi tego życzenia innym 
i nie przejdzie przez bramę 
drugi raz tego samego dnia. 
Kolejny dzień rozpoczął się 
od wizyty w Olsztyńskim 
Teatrze Lalek, w którym 
uczestnicy obejrzeli godzin-
ny spektakl pod tytułem 
„Mamu-Ty” opowiadający 
o młodym mamucie, który 
przeniósł się z epoki lo-
dowcowej do współczesnego 
świata przez tajemniczy 
portal znajdujący się w ja-
skini. Wycieczka dotarła z 
powrotem do Kwidzyna oko-

ło godziny 17.00. Uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej tęsknili za wspólnymi 
wyjazdami, które nie mogły 

się odbywać ze względu 
na sytuację spowodowaną 
pandemią COVID-19 i wy-
nikającą z niej koniecznością 

dwukrotnego zawieszenia 
działalności warsztatu. To 
druga wycieczka zorganizo-
wana przez WTZ w Górkach 

po wznowieniu działalności. 
2 lipca odbyła się wycieczka 
do Kaszubskiego Parku Et-
nograficznego im. Teodory 

i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach Kiszewskich.                                                                                        
     Przemysław Rutkowski

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach wraz z instruktorami i opiekunami pojechali na dwudniową wycieczkę do Gietrzwałdu i Olsztyna.                                                                                                Zdjęcia: Łukasz Olszewski i Przemysław Rutkowski
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Dzień Sportu w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”

Sportowe zmagania i nagrody za aktywność
Pieśń do boju nas zagrzewa, ciężkie oko się odmyka, usta milczą, dusza śpiewa – gimnastyka - takie słowa towarzyszyły mieszkańcom Domu Pomocy 

Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie podczas Dnia Sportu. Mieszkańcy rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych.
Jolanta Mroczek, dyrektor 

ryjewskiego DPS mówi, że 
tradycyjnie co roku o tej po-
rze organizowane było Spot-
kanie Rodzin Mieszkańców 
Domu. 

- Z powodu pandemii koro-
nawirusa tym razem okazało 
się to niemożliwe i zorga-
nizowaliśmy Dzień Sportu, 
który został połączony z 
wręczeniem nagród dla osób 
aktywnie uczestniczących 
w zajęciach rehabilitacji 
społecznej – mówi Jolanta 
Mroczek. 

Uczestnicy startowali w 
kilku konkurencjach: kręgle, 
tor przeszkód, strzał piłką 
do bramki, rzut do celu oraz 
dmuchanie balonów na czas. 
W tych zawodach nie było prze-
granych.  Każdy, kto ukończył 
wszystkie konkurencje otrzy-
mał nagrodę i dyplom. Dodat-
kową atrakcją były słodki po-
częstunek, ciepłe napoje oraz 
kiełbasa z grilla. Nie zabrakło 
muzyki i wspólnej, tanecznej 
zabawy. Ważną częścią im-
prezy było wręczenie nagród 
przyznawanych w ramach 
rehabilitacji społecznej. Wy-
różnienie przyznawane jest 
mieszkańcom domu, którzy 
aktywnie i systematycznie 

uczestniczą w życiu domu. 
Przez cały rok każdy miesz-
kaniec może korzystać z 
oferty zajęć terapeutycznych 
oraz innych. To między inny-

mi zawody sportowe, zajęcia 
prowadzone w pracowniach 
terapii zajęciowej oraz ak-
tywny udział w codziennym 
życiu domu. Pod uwagę bra-

na jest także dbałość o włas-
ny wygląd, pokój, najbliższe 
otoczenie i teren przy domu. 
W ramach podziękowań za 
aktywne uczestnictwo w 

życiu domu mieszkaniec 
sam wybiera nagrodę, którą 
chciałby dostać. Pracownicy 
domu mają nadzieję, że za 
rok będzie można zorgani-

zować spotkanie mieszkań-
ców domu z bliskimi, a lista 
wyróżnionych będzie jeszcze 
dłuższa. 

                                   (op)

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie bawili się podczas Dnia Sportu. Rywalizowano w różnych konkurencjach sportowych.                                                                                                                    Zdjęcia: DPS „Słoneczne Wzgórze”
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                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada 
w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego 
pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i 
krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet do-
raźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i 
przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych 
(winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji 
sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia miesz-
kańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udziela Anna Flader, pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z 
umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświad-
czania Świata  (obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, 
kuchnie główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające 
zgodnie z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół 
pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci stałą 
opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, 
stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom jest otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja 
odpoczynkowi i  rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w 
koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bliższych 
informacji udzielają pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, Krzysztof Wiottstock i Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, z zakresu
pomocy społecznej to: - umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 
- podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia
 funkcji rodziny zastępczej, 
- udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
- umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
- integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane 
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury (pierwszy kontakt) : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz 17.00-19.00 
                                                  sobota 10.00 – 15.00
Konsultacje specjalistów: (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta) - poniedziałek                                                                                        

                                                      i środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
                                                  wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00
                        (Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania 
jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego
przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                                ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                                     www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ramach 
programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i 
rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgła-
szać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00

Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi 
włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu 
kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywno-
ści fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

    Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja „Misericordia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564
                 www.fundacjamisericordia.pl

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ na zakup 
leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johannitów. Pomoc 
udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego oraz 
aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie 
chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest 
samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub występu-
jącym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem alkoholowym, ich 
partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców zmaga się z 
problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon informacyjny 
55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu 
Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. 
Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowane dla 
każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 30 nauczycieli w tym pedagog, psycholog, logopeda i 
rehabilitant oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra pedagogiczna szkoły posiada pełne kwalifi-
kacje zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferta edukacyjna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku szkolnym 2020/ 2021 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia obejmuje kierunki kształcenia z zajęciami 
praktycznymi u lokalnych przedsiębiorców: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, pracownia życia codziennego oraz Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), 
Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem 
umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzędnym, związanym z 
umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc 
terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektu-
alnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 
Zapewnia między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, stymulację widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i urządzeń 
wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania 
się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest wydawcą wielu 
podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                             ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                      e-mail:aac@aac.pl 
                                    www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail:otir@post.pl
                                                        www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Można się już rejestrować

Szczepienia 
trzecią dawką

Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy 
Prezesie Rady Ministrów ogłosiła 21września, 
że w Polsce rozpoczęto podawanie trzeciej 
dawki przypominającej szczepionki przeciw 
COVID-19. Podanie kolejnej dawki ma jeszcze 
bardziej wzmocnić ochronę przed koronawi-
rusem - zwłaszcza przed wariantem Delta.

Aktywny wrzesień dla mieszkańców kwidzyńskiego DPS

Wycieczka i konkurs PFRON
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie nie mogą narzekać na brak zajęć. We 

wrześniu zorganizowano wycieczkę do Gietrzwałdu. Obchodzono Dzień Chłopaka, a jeden z 
utalentowanych mieszkańców domu wziął udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym 
organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Organizacją wycieczki do 
Gietrzwałdu zajął się nasz 
kapelan, ks. Przemysław 
Demski. Nasi mieszkańcy 
mieli możliwość, w bezpiecz-
nych warunkach, zwiedzić 
Sanktuarium Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej, uczestniczyć 
w mszy świętej, pomodlić się 
w miejscu objawień Mat-
ki Boskiej oraz zaczerpnąć 
wody z cudownego źródełka. 
Zakupili również pamiątki, 
które ks. Przemysław Dem-
ski poświęcił po wycieczce, 
podczas niedzielnej mszy. 
Wyjazd był bardzo udany 
i humory dopisywały nam 
przez cały czas - podkreśla 
Karolina Dunaj, terapeu-

ta zajęciowy w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.

W kwidzyńskim DPS 
uroczyście obchodzo-
no Dzień Chłopaka.

- Nasi mieszkańcy 
czują się wiecz-
nie młodzi, dla-
tego nie obcho-
dzimy Dnia 
Mężczyzn, a 
Dzień Chło-
paka. Każ-
dy z panów 
o t r z y m a ł 
słodki poczę-
stunek przygoto-
wany przez panie kuchar-
ki. Życzenia panom złożyli 

pracownicy naszego domu  
- mówi Karolina Dunaj.

Piotr Michałek to 
utalentowa-

ny mieszka-
niec domu, 

którego 
p a s j ą 
j e s t 

r z e ź -
biarstwo.

- Rzeźba 
naszego 

mieszkańca została zgłoszo-
na do ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” 
organizowanego przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 
Tegroczna edycja konkursu 
odbywa się pod nazwą „To, 
co kocham”. Rzeźba, którą 
wysłaliśmy wykonana zosta-
ła z warstw papieru toaleto-
wego, utwardzonego klejem 
i pomalowana farbami. Z 
niecierpliwością oczekujemy 
na rozstrzygnięcie konkursu, 
ponieważ szczerze wierzymy, 
że Piotr ma duże szanse na 
zwycięstwo – uważa Karoli-
na Dunaj.

Dom Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie zgłosił  swój 
udział w kolejnej edycji akcji 
Fundacji „Święty Mikołaj dla 
Seniora”. Do 13 paździer-
nika dom przekaże listy 
mieszkańców do Świętego 
Mikołaja. 

- Niektórzy mieszkańcy sa-
modzielnie piszą swoje listy. 
Ci, którzy nie są w stanie 
sami tego zrobić, mogą liczyć 
na pomoc naszych pracowni-
ków. W zeszłym roku akcja 
ta sprawiła ogromną radość 
naszym mieszkańcom. Liczy-
my, że i w tym roku będzie 
tak samo - twierdzi Karolina 
Dunaj.

                                   (op)

ta zajęciowy w Domu 
Pomocy Społecznej w 

W kwidzyńskim DPS 
uroczyście obchodzo-
no Dzień Chłopaka.
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nie młodzi, dla-
tego nie obcho-
dzimy Dnia 
Mężczyzn, a 

słodki poczę-
stunek przygoto-
wany przez panie kuchar-
ki. Życzenia panom złożyli 

pracownicy naszego domu  
- mówi Karolina Dunaj.

Piotr Michałek to 
utalentowa-

ny mieszka-
niec domu, 

którego 
p a s j ą 
j e s t 

r z e ź -
biarstwo.

- Rzeźba 
naszego 

Dawka przypominająca 
ma być podawana dwóm 
grupom pacjentów. Pierw-
szą grupą są osoby z zabu-
rzeniami odporności. Są to 
m.in osoby leczone onkolo-
gicznie, dializowane, zaka-
żone wirusem HIV i po prze-
szczepach narządów. Osoby 
te mogą przyjąć dawkę przy-
pominającą najwcześniej 28 
dni po zakończeniu cyklu 
szczepień. Będzie im poda-
wany preparat firmy Pfizer 
lub Moderna (wyjątkiem 
są osoby poniżej 18. roku 
życia, które będą szczepio-
ne wyłącznie szczepionką 

firmy Pfizer). Rejestracja 
na szczepienie dla tych osób 
rozpoczęła się 1 września. 
Drugą grupą natomiast są 
osoby powyżej 50. roku życia 
oraz pracownicy medyczni 
mający stały kontakt z pa-
cjentami. Grupa ta będzie 
mogła być szczepiona dawką 
przypominającą najwcześ-
niej 6 miesięcy od czasu 
odbycia pełnego cyklu szcze-
pień i otrzyma szczepionkę 
firmy Pfizer. Osoby należące 
do tej grupy mogą rejestro-
wać się na szczepienie od 24 
września.

Przemysław Rutkowski

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie nie mogą narzekać na brak zajęć. We wrześniu zorganizowana została wycieczka do Gietrzwałdu.                                                          Zdjęcia: Karolina Dunaj

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie zgłosił  swój udział w kolejnej edycji akcji Fundacji „Święty Mikołaj dla Seniora”. 


